
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Gilde SamenSpraak, 

onderdeel van Gilde Zoetermeer.  

Redaktie: adjco_gss@gildezoetermeer.nl 

Distributie: alle Taalmaatjes en belangstellenden van 

Gilde SamenSpraak 

Wij zijn benieuwd naar uw Taalmaatjes 

ervaringen in deze Corona tijd. 

Hoe onderhoudt u het contact? 

Hoe beleeft uw anderstalige deze 

periode? 

Heeft u wat gehad aan de verschenen 

extra Nieuwsbrieven en de website info? 

Laat het ons weten! 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl  

 
 
Stadhuisplein 1, Telefoon: 06-17469128  
Postadres en leveringsadres:  
Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER  
Emailadres: samenspraak@gildezoetermeer.nl 

 
 

Beste lezer, 

Dit is de derde EXTRA uitgave van onze 
Nieuwsbrief naar aanleiding van het 
Corona virus. 
 

In het kader van de door de overheid 
geadviseerde anti Corona maatregelen zijn 
onze activiteiten van 13 maart tot nader 
order gestaakt. In ieder geval tot begin mei. 
Het betreft de infobalie, het PraatHuis en 
het kantoor. We zijn overigens wel gewoon 
per email bereikbaar. Ook adviseert het 
Gilde SamenSpraak team om uw 
Taalmaatjes activiteiten 
dienovereenkomstig aan te passen. 
 

In deze extra uitgave hebben we een aantal 
artikelen verzameld die allemaal betrekking 
hebben op de Corona virus uitbraak in 
Nederland. Mensen zijn ongerust en er is veel 
misinformatie.  
Mogelijk is de informatie in dit nummer, of een 
deel al bij u bekend, mocht dat niet zo zijn, 
dan is dat de reden van deze extra 
Nieuwsbrief. 
We hopen van harte dat u deze Nieuwsbrief in 
goede gezondheid kunt lezen. 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Het nieuwe normaal? 
Het bestuur van Gilde Zoetermeer is druk doende plannen te 

ontwikkelen over hoe we verder gaan in de te verwachten ‘anderhalve 

meter maatschappij’. 

We houden u op de hoogte! 

WIJ MAKEN ONS ZORGEN 

 
Miljoenen mensen wonen onder ideale omstandigheden, voor corona.  
Wij zijn bang voor het virus hier, maar ook ongerust over alle miljoenen 
mensen in vluchtelingenkampen. We moeten razendsnel tenten uit elkaar 
zetten, handwaspunten maken, zeep uitdelen en extra medische hulp 
bieden. Help jij mee? Doneer: bit.ly/Corona-vluchtelingenkampen 

         

Janny Vinke 

Bestuurslid Communicatie 

Een nieuw Bestuurslid Communicatie treedt aan!  

Na het aftreden van Fadime Jansen als bestuurder van het 
Gilde Zoetermeer per 31 maart 2020 zijn we zeer verheugd, 
dat Janny Vinke het bestuur van Gilde Zoetermeer komt 
versterken als ons nieuwe Bestuurslid Communicatie. 
Janny heeft ruimschoots haar sporen verdiend in het 
coachend onderwijs o.a. als adviseur en begeleider voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We zijn dan ook 
zeer blij dat zij het bestuur van ons Gilde komt versterken.  
We wensen Janny zeer veel succes in haar nieuwe rol!  
Namens het Bestuur,  Jan van de Graaf – Voorzitter 
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Tips rond Corona voor jou   

In onze vorige extra Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds 
actueel zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt 
onderhouden.  

De Corona Boodschappenedienst van medeorganisator UVV 

 

De boodschappendienst is een groot succes. 
Er hebben zich veel vrijwilligers aangemeld. 
Het aantal cliënten blijft wat beneden 
verwachting en men vermoed dat de rond 25 
april huis-aan-huis verspreide Coronakrant 
voor een aanwas van cliënten zal zorgen. 

Het Coronavirus vraagt om speciale 

afspraken hoe boodschappen voor de cliënt 

gedaan en bezorgd kunnen worden en hoe 

die betaald kunnen worden.  

 

Om de veiligheid van de cliënt en die van de 

vrijwilliger, die boodschappen doet, te 

garanderen gelden de volgende afspraken: 

- Er is geen fysiek contact tussen de cliënt en   
  de vrijwilliger. 

- De vrijwilliger houdt zich strikt aan  
  de veiligheidsvoorschriften (zo min  
  mogelijk naar 
  buiten en afstand houden) 

- Betaling van de boodschappen kunnen  
  om die reden niet contant of met de  
  bankpas van de cliënt gedaan worden.  
  Die zullen moeten worden overgemaakt. 

 

Dankbaarheid 

In deze barre tijden weten mensen toch ook hun dankbaarheid te 

tonen. 

Nevenstaand kaartje ontving onze Mildred (zij staat op het Gilde 

SamenSpraak kantoor opgesteld voor de anderstaligen) van een 

anderstalige die zij kort daarvoor geholpen had.  

Het werd geapprecieerd en ze vond het erg lief. 

 

Boodschappendienst:    
https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-
voor/ 
 

We realiseren ons dat vele van onze Taalmaatjes behoren tot de kwetsbare 

leeftijdsgroep.  

Mede daarom hebben wij deze dienst in ons vorige nummer onder uw 

aandacht gebracht.  

Help ook mee om een oplossing tegen corona te vinden!  
Wetenschappers zetten sinds kort supercomputers in om het coronavirus te 

onderzoeken, maar de grootste supercomputer die het virus onderzoekt is een netwerk 

van honderdduizenden mensen. Zij doneren de rekenkracht van hun computer aan het 

Folding@home-project. Wij kunnen daar allemaal bij helpen! Hoe meer pc's meedoen 

via https://foldingathome.org/, hoe sneller er een oplossing kan worden gevonden. 

Je merkt er helemaal niets van 

Lees ook: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5070606/gebundelde-rekenkracht-pcs-

helpen-bij-onderzoek-coronavirus 

https://uvv-zoetermeer.nl/category/boodschappendienst/
https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/
https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5070606/gebundelde-rekenkracht-pcs-helpen-bij-onderzoek-coronavirus
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5070606/gebundelde-rekenkracht-pcs-helpen-bij-onderzoek-coronavirus


De Mayonaisepot en de koffie 
 
Een professor stond 
voor de klas om een les 
filosofie te geven. Hij 
had een aantal 
voorwerpen voor zich 
liggen. Toen de les 
begon, nam hij zonder 
iets te zeggen een 
grote, lege mayonaise-
pot en vulde deze met 
stenen. De professor 
vroeg vervolgens aan 
zijn studenten of de pot 
nu helemaal vol was. 
Zij antwoordden van 
wel. 

De professor pakte een 
doos met 
kiezelsteentjes en 
kiepte deze in de pot. 
Hij schudde lichtjes 
met de pot en de kiezelsteentjes rolden in 
de open ruimtes tussen de stenen. Weer 
vroeg de professor aan zijn studenten of 
de pot nu vol was. Ze antwoordden weer 
bevestigend. 

De professor nam nu een doos met zand 
en goot deze leeg in de 
pot. Natuurlijk vulde het 
zand alle ruimte op 
tussen de stenen en de 
kiezelsteentjes. Opnieuw 
vroeg hij of de pot nu vol 
was. De studenten 
antwoordden met een 
unaniem “ja”. 

Van onder het bureau 
nam de professor nu een 
halve liter water en goot 
die leeg in de pot. De 
hele inhoud verdween in 
de pot en het water 
vulde de lege ruimte op. 
De studenten begonnen 
te lachen.     
 

“Nu”, zei de professor, “wil ik dat jullie 
deze pot zien als jullie eigen leven. 

 De stenen zijn de belangrijke dingen 
in het leven: je familie, je kinderen, je 
geloof, je gezondheid en je passies. 
Dingen die ervoor zorgen dat als er 
niets meer op de wereld was dan deze 
dingen, je leven toch gevuld zou zijn. 
 De kiezelstenen zijn de andere 
dingen die ertoe doen: je werk, je huis, 
je auto enz. 
 Het zand is al het andere, de kleine 
dingen, de extraatjes. 

Als je het zand als eerste in de pot doet, is 
er geen plek meer voor de kiezelsteentjes 
of voor de stenen. Datzelfde geldt ook voor 
je eigen leven. Als je al je tijd en energie 
aan de kleine dingen besteedt, dan heb je 
geen ruimte meer voor de dingen die echt 
belangrijk voor je zijn. Besteed aandacht 
aan de dingen die essentieel zijn voor je 
geluk. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. 
Neem tijd voor een onderzoek over je 
gezondheid. Neem je partner mee uit eten. 
Lees. Je huis poetsen of de prullenbak 
legen kan altijd nog. Zorg dus eerst voor 
de stenen, de dingen die echt het 
allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je 
prioriteiten. De rest is maar zand.” 

Eén van de studenten stak een vinger op 
en vroeg waar de het water voor stond. De 
professor lachte: “Ik ben blij dat je het 
vraagt. Ik wil daarmee alleen maar weer 
eens aangeven dat, hoe vol je leven ook 
mag zijn, er altijd wel een plekje is om 
samen met een vriend een kop koffie te 
drinken.” 

Zie ook: 
www.youtube.com/watch?v=DssFqqON5dg 

 

 
Beeld: www.alnus.be 
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  Tot slot ‘een paar grapjes, moeten kunnen’: 
 

     
 

    


